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ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลทีถู่กต้องตามทีค่วร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทัแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควร 
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มกิจกำรและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีก ำหนด 
โดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรับรู้รายได้ 
 

 

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดรั้บรู้รำยไดจ้  ำนวน 199,059 ลำ้นบำท 
โดยรำยได้ของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจหลักสองส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนธุรกิจกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัและส่วนธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ตำมรำยละเอียดท่ีเปิดเผยไวใ้น 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4  
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้ตำมรำคำท่ีระบุในสัญญำและปริมำณ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเม่ือไดมี้กำรส่งมอบ รำคำขำย
ตำมสัญญำดังกล่ำวก ำหนดให้ใช้รำคำตลำดปรับด้วยส่วนเพิ่ม
ส่วนลดอ่ืน ๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัช่องทำงกำรขำย และขอ้ตกลงตำมสญัญำ
กบัลูกคำ้ ปริมำณกำรขำยนั้นวดัโดยเคร่ืองวดัท่ีเหมำะสมเม่ือมีกำรส่ง
มอบสินคำ้ให้ลูกคำ้ ผ่ำนทำงระบบท่อส่งผลิตภณัฑ ์ทำงรถบรรทุก 
หรือทำงเรือบรรทุก 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรรับรู้รำยได้ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เน่ืองจำกจ ำนวนเงินและจ ำนวนรำยกำร
ของรำยไดด้งักล่ำวมีสำระส ำคญัอย่ำงมำก อีกทั้งกำรก ำหนดรำคำ
ขำยข้ึนอยูก่บัรำคำตลำดและส่วนปรับมูลค่ำตำมท่ีระบุในสญัญำ 
 

วธีิปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้เก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดร้วมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
• ท ำควำมเขำ้ใจ ทดสอบกำรออกแบบ และควำมมีประสิทธิผลของ

กำรควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้รำยได ้โดยเฉพำะกำรควบคุม
เก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดอ้ยำ่งทนัต่อเวลำและถูกตอ้ง และท ำควำม
เข้ำใจของหลกักำรในกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มกิจกำร เพื่อท่ีจะ
ประเมินถึงควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีทำงกลุ่มกิจกำรใช ้

• สุ่มเลือกตวัอย่ำงจำกรำยกำรขำย และใบลดหน้ี ใบเพิ่มหน้ีเพื่อ
ทดสอบรำยละเอียดของรำยกำรกับเอกสำรท่ีเก่ียวข้องรวมถึง  
ใบแจง้หน้ีท่ีออกใหแ้ก่ลูกคำ้ เอกสำรกำรส่งสินคำ้และกำรรับช ำระ
เงินภำยหลงัจำกลูกคำ้ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัตรวจสอบสัญญำกำร
ขำย หรือ เอกสำรอ่ืนท่ีมีผลผูกพนัให้กลุ่มกิจกำรและลูกคำ้ต้อง
ปฏิบติัตำมภำระผูกพนันั้น รวมถึงกำรทดสอบควำมถูกตอ้งของ
รำคำขำยของสินคำ้ของตวัอยำ่งรำยกำรกำรขำยท่ีไดสุ่้มเลือก โดย
กำรทดสอบกำรค ำนวณ และตรวจสอบกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

• สุ่มเลือกตวัอยำ่งจำกรำยกำรขำยก่อนและหลงัวนัส้ินปีเพือ่ทดสอบวำ่
รำยได้ ไดบ้นัทึกในช่วงเวลำท่ีถูกตอ้ง ตำมช่วงเวลำและเง่ือนไข 
ท่ีก ำหนดไว้ในใบแจ้งหน้ี เอกสำรกำรส่งสินค้ำหรือรำยงำน 
ท่ีจดัท ำข้ึนจำกระบบ และ 

• ส่งหนังสือยืนยนัยอดคงเหลือของลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม  
พ.ศ. 2561 ไปยงักลุ่มลูกคำ้เพื่อยนืยนัมูลค่ำคงเหลือกบักลุ่มกิจกำร 
รวมทั้งมีกำรทดสอบกำรกระทบยอดไปยงัวนัท่ีในงบกำรเงินและ 
ตรวจสอบกำรรับช ำระเงินภำยหลงัส ำหรับยอดของลูกหน้ี ในกรณี
ท่ีหนงัสือยนืยนัยอดไม่ไดรั้บกำรตอบกลบั 

 
จำกกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น  ข้ำพเจ้ำพบว่ำกำรรับรู้รำยได ้
จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรอยำ่งเหมำะสม 

  

 



 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 
 

 

ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีสินค้ำคงเหลือท่ีเป็น 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจ ำนวน 7,485 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น
อตัรำส่วนร้อยละ 12 ของสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มกิจกำร  
 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือประกอบไปดว้ย รำคำซ้ือของน ้ ำมนัดิบ และ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตท่ีถูกปันส่วนไปยงัผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำก
กำรผลิตแต่ละชนิด ซ่ึงในกำรค ำนวณตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือนั้น 
ทำงกลุ่มกิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
 
• ใช้ข้อมูลท่ีได้ผ่ำนกำรประมวลผลจำกระบบสำรสนเทศเพื่อ 

กำรค ำนวณรำคำตน้ทุนต่อหน่วยของสินคำ้คงเหลือแต่ละชนิด  
ซ่ึงในรำยงำนนั้น ตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้คงเหลือทั้งหมดจะถูก
รวมเข้ำด้วยกันและปันส่วนไปยงัสินค้ำแต่ละชนิด  โดยใช้
อตัรำส่วนร้อยละของมูลค่ำในกำรขำยของสินคำ้คงเหลือแต่ละ
ชนิดต่อตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้คงเหลือทั้งหมด 

• เปรียบเทียบรำคำต่อหน่วยของสินค้ำคงเหลือกับรำคำตลำด 
ของสินคำ้ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมมัน่ใจว่ำไม่มีรำยกำร
ผดิปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั และ 

• จดัท ำรำคำต่อหน่วยของสินคำ้เพื่อในกำรค ำนวณยอดคงเหลือ
สินคำ้คงเหลือ โดยใชว้ธีิค  ำนวณมูลค่ำแบบเขำ้ก่อนออกก่อน 

 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญในเร่ืองต้นทุนสินค้ำคงเหลือ เน่ืองจำก 
ยอดคงเหลือของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีนั้นมีจ  ำนวนเงิน
ท่ีเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวม  อีกทั้ งกำรค ำนวณต้นทุน 
ยงัมีควำมซบัซ้อน และควำมถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยเป็นส่ิงส ำคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกับ 
กำรก ำหนดรำคำขำย และกำรรับรู้ก ำไรขำดทุนของกลุ่มกิจกำร 

วิธีปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ในกำรทดสอบตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ รวมถึง
เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
• ท ำควำมเขำ้ใจ ทดสอบกำรออกแบบ และควำมมีประสิทธิผลของ

กำรควบคุมท่ีเก่ียวข้องกับของระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ
คงเหลือ และระบบกำรจัดซ้ือ ตั้ งแต่กำรขอสั่งซ้ือ กำรสั่งซ้ือ  
กำรรับของ กำรจ่ำยเงินและกำรบนัทึกบญัชี เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือมีควำมถูกตอ้ง 

• สุ่มเลือกตวัอย่ำงจำกมูลค่ำกำรซ้ือสินคำ้ เพื่อทดสอบรำยละเอียด
ของรำยกำรเก่ียวกับ มูล ค่ำ  วัน ท่ี  และ  ปริมำณ สินค้ำท่ี ซ้ื อ 
กบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง ใบแจง้หน้ีท่ีไดรั้บจำกผูผ้ลิตสินคำ้
และกำรเอกสำรกำรรับสินคำ้ เป็นตน้ 

• ท ำควำมเข้ำใจหลักกำรในกำรค ำนวณรำคำต้นทุนของสินค้ำ 
แต่ชนิด เพื่อท่ีจะประเมินถึงควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีทำงกลุ่มกิจกำรใช ้

• เปรียบเทียบรำคำตน้ทุนต่อหน่วยของสินคำ้คงเหลือแต่ละประเภท
กบัรำคำตลำดของสินคำ้ชนิดนั้น ๆ ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน เพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงควำมมัน่ใจวำ่ไม่มีรำยกำรผดิปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั และ 

• ใช้ผูเ้ช่ียวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศในกำร
ประเมินรำยงำนท่ีใช้ในกำรปันส่วนต้นทุนว่ำมีควำมถูกต้อง
ครบถว้นและมีควำมน่ำเช่ือถือได ้

 
จำกกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำต้นทุนของสินค้ำ
คงเหลือมีกำรค ำนวณโดยใชห้ลกัเกณฑ ์และวิธีกำรปันส่วนท่ีเหมำะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำม
ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืน 
มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำว
กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทั 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำร
รวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ 
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด 
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีกรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี  และกำรเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ 
และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อ
ควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ข้ำพเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้  อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคต 
อำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำร
เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 



 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็น
ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบ 
ต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือ
ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำว 
ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ 
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พงทว ี รัตนะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหำนคร 
21 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 482,648 448,169 482,648 448,169

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 6,289,896 5,063,925 6,289,896 5,063,925

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ฉ 50 - 47,803 45,483

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 18,415,967 18,075,385 18,415,967 18,075,385

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 2,330,760 837,668 2,330,760 837,668

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 1,766,063 1,116,031 1,940,141 1,290,174

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 29,285,384 25,541,178 29,507,215 25,760,804

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 10 1,473,750 2,103,750 1,473,750 2,103,750

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,194,255 2,160,658 1,729,360 1,729,360

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 114,589 114,589

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ช - - 3,035,705 2,887,873

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 25,999,722 26,914,243 21,794,832 22,679,966

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 160,958 149,535 160,958 149,535

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 15 537,283 512,433 423,700 405,499

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 16 2,074,810 1,596,589 2,694,946 2,421,980

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 23,820 41,120 23,548 40,848

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 32,464,598 33,478,328 31,451,388 32,533,400

รวมสินทรัพย์ 61,749,982 59,019,506 60,958,603 58,294,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ ................................................................................

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,296,189 3,071,478 5,296,189 3,071,478

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 6,994,856 6,047,813 6,982,006 6,047,345

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ฉ 9,995,379 8,354,556 10,010,154 8,362,626

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จากสถาบนัการเงิน 17 1,400,000 900,000 1,400,000 900,000

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ซ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ซ 4,749,161 2,274,913 4,750,079 2,284,716

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 776 487,353 - 487,036

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 19 851,261 840,583 851,261 840,583

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 31,587,622 24,276,696 31,589,689 24,293,784

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 1,200,000 1,100,000 1,200,000 1,100,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ซ 400,000 2,700,000 401,200 2,701,748

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 19 2,728,319 2,760,408 2,728,319 2,760,408

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,943 192 1,943 192

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,330,262 6,560,600 4,331,462 6,562,348

รวมหนีสิ้น 35,917,884 30,837,296 35,921,151 30,856,132

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 20 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 20 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 21 1,000,901 892,168 1,000,901 892,168

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,241,873 5,278,472 2,452,481 4,539,588

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 22 474,998 897,244 477,178 899,424

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 25,824,664 28,174,776 25,037,452 27,438,072

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 25,832,098 28,182,210 25,037,452 27,438,072

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 61,749,982 59,019,506 60,958,603 58,294,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 23 199,058,512 177,356,394 199,058,512 177,356,394
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 1,739,690 1,349,373 1,739,690 1,349,373
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (192,586,609) (164,146,494) (192,601,182) (164,160,740)

กําไรขั้นต้น 8,211,593 14,559,273 8,197,020 14,545,027
ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,470,723) (5,368,141) (5,662,350) (5,531,252)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (298,619) (338,707) (298,619) (338,707)

กําไรจากการขาย 2,442,251 8,852,425 2,236,051 8,675,068
รายไดอ่ื้น 65,848 133,325 425,071 476,251
รายไดด้อกเบ้ีย 9,012 6,080 193,718 181,591
ตน้ทุนทางการเงิน (245,848) (371,717) (245,928) (371,941)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 12 383,621 370,414 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,654,884 8,990,527 2,608,912 8,960,969
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (428,958) (1,702,138) (434,256) (1,697,147)

กําไรสําหรับปี 2,225,926 7,288,389 2,174,656 7,263,822

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี :
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 22 81,754 (235,782) 81,754 (235,782)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนเผือ่ขาย 22 (504,000) 378,000 (504,000) 378,000

                  1,803,680 7,430,607 1,752,410 7,406,040

การแบ่งปันกําไร :
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,225,164 7,287,621 2,174,656 7,263,822
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

2,225,926 7,288,389 2,174,656 7,263,822

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,802,918 7,429,839 1,752,410 7,406,040
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 762 768 - -

1,803,680 7,430,607 1,752,410 7,406,040

กําไรต่อหุ้นสําหรับการแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 26 0.64 2.11 0.63 2.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

ส่วนแบ่งกําไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของผู้

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ภาระผูกพนัผล ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นของส่วน เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงนิลงทุนเผื่อขาย ประโยชน์พนักงาน อื่นจากบริษทัร่วม ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (1,770,224) 1,276,200 (518,994) (2,180) 755,026 20,744,937 7,434 20,752,371

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 7,287,621 378,000 (235,782) - 142,218 7,429,839 768 7,430,607

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - (768) (768)

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 238,925 (238,925) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 892,168 5,278,472 1,654,200 (754,776) (2,180) 897,244 28,174,776 7,434 28,182,210

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 5,278,472 1,654,200 (754,776) (2,180) 897,244 28,174,776 7,434 28,182,210

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 2,225,164 (504,000) 81,754 - (422,246) 1,802,918 762 1,803,680

เงินปันผลจ่าย 32 - - - (4,153,030) - - - - (4,153,030) (762) (4,153,792)

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 108,733 (108,733) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 1,000,901 3,241,873 1,150,200 (673,022) (2,180) 474,998 25,824,664 7,434 25,832,098

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม 

ส่วนของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื่น)

รวมองค์ประกอบ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร - ภาระผูกพนั อื่นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม เงนิลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชน์พนักงาน ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 653,243 (2,485,309) 1,276,200 (518,994) 757,206 20,032,032

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 7,263,822 378,000 (235,782) 142,218 7,406,040

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 238,925 (238,925) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 17,075,181 4,031,711 892,168 4,539,588 1,654,200 (754,776) 899,424 27,438,072

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 892,168 4,539,588 1,654,200 (754,776) 899,424 27,438,072

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 2,174,656 (504,000) 81,754 (422,246) 1,752,410

เงินปันผลจ่าย 32 - - - (4,153,030) - - - (4,153,030)

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 108,733 (108,733) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17,075,181 4,031,711 1,000,901 2,452,481 1,150,200 (673,022) 477,178 25,037,452

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(จาํนวนเงินเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน)

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 27 3,663,671 11,617,972 3,657,824 11,624,143

จ่ายดอกเบ้ีย (230,495) (371,783) (230,614) (372,002)

จ่ายภาษีเงินได้ (1,330,378) (27,023) (1,329,371) (22,381)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,102,798 11,219,166 2,097,839 11,229,760

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินกูจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ช - - 44,702 23,248

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ช - - (192,534) (162,521)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,303,881) (1,121,068) (1,303,881) (1,121,068)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (41,065) (40,080) (41,065) (40,080)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27 40,709 57,896 15,785 12,696

ดอกเบ้ียรับ 9,012 6,080 191,398 179,290

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 4,000 3,200

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 350,024 357,734 350,024 357,734

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 56,700 54,900 56,700 54,900

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (888,501) (684,538) (874,871) (692,601)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้น 2,224,710 (449,539) 2,224,710 (449,539)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (900,000) (2,500,000) (900,000) (2,500,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,500,000 - 1,500,000 -

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,449,264 (2,193,185) 2,440,379 (2,196,674)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,300,000) (5,500,000) (2,304,975) (5,504,026)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,427 4,216

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของกลุ่มกิจการ (4,153,030) - (4,153,030) -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (762) (768) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,179,818) (10,643,492) (1,188,489) (10,646,023)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 34,479 (108,864) 34,479 (108,864)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 448,169 557,033 448,169 557,033

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 5 482,648 448,169 482,648 448,169

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 14 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยท่ีอยูต่ำมท่ีได ้
จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2551  
 
บริษทัและบริษทัย่อย (เรียกรวมว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) ประกอบธุรกิจกำรกลัน่ซ่ึงรวมไปถึงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนัคำ้ปลีก กลุ่มกิจกำร
ประกอบกิจกำรโรงกลัน่น ้ ำมนัและโรงงำนผลิตภณัฑ์เคมีท่ีอ  ำเภอศรีรำชำ ประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรมีคลงัน ้ ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ทัว่ประเทศส ำหรับจดัเกบ็และจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัขำยปลีก โดยผำ่นสถำนีบริกำรขำยตรงใหก้บัลูกคำ้ทำงดำ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในประเทศ 
และด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรไดเ้ก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คมีให้แก่ลูกคำ้ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
 
บริษทัเป็นบริษทัในเครือ เอก็ซอนโมบิล ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 65.99 ในบริษทั 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินมีควำมสม ่ำเสมอส ำหรับทุกปีท่ีน ำเสนอ นอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน  
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตำมขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี
ส ำหรับเงินลงทุนเผือ่ขำย  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใชก้ำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั  
กำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องอำศัยดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ รำยกำรใน 
งบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือท่ีมีควำมซับซ้อน หรือกำรก ำหนดสมมติฐำนและกำรประมำณกำรท่ี 
ส่งผลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 3 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือวำ่มี

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ

มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง
น ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้กัภำษีนั้น 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ี ถือไวเ้พื่อขำย  
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 
ต่อกลุ่มกิจกำร 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

2.2.2.1 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้  
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้
น ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร

โฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่ รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
ขั้นท่ี 1  ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
ขั้นท่ี 2  ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
ขั้นท่ี 3  ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสญัญำ 
ขั้นท่ี 4 ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
ขั้นท่ี 5  รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั  

 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

2.2.2.1 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้  
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้
น ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
- สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลดหรือกำรให้

ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสญัญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร 
- รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปร

ดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน  
ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) - จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รำยได ้
หำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

- จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง  
ณ วนัส้ินสุดสญัญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสุญัญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

- มีข้อก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยได้จำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกัน ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ี 
ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และสญัญำฝำกขำย 

- เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิ่มมำกข้ึน  
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับท่ี  8 เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำดโดยมี  
ขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 

- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิ  

ซ่ึงอยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์

ช ำระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยูใ่นจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของ

หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินได้ของพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

และน ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรจ่ำย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำร 

จ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงับญัชี
อ่ืนๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน
ของอสังหำริมทรัพยน์ั้นโดยมีหลกัฐำนสนบัสนุน กำรเปล่ียนแปลงในกำรใชง้ำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพย ์
เข้ำเง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเข้ำเง่ือนไขของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงในควำมตั้ งใจ 
เพียงอยำ่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวำ่เกิดกำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุน 
   สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้น จะน ำมำใช้แทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบัญชี
ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของ 

   ธนำคำรและสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและ 

   ตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้น 

   กำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ 

   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ีใช้กับกำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย 
เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ตอ้งหกักลบกนั 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
2.2.2.3  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำรตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
กิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 
สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
- ข้อก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย ์

ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพย์ท่ี เกิดจำก 
ภำระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ 
ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำม
ระดับ ในแต่ละระดับจะก ำหนดวิธีกำรว ัดค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
ท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำ
เช่ำ จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึง 
อำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ี
กิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยใน
กำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเพื่อให้เกิดควำม
เขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 

 

22 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
2.2.2.3  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ใหค้วำมชดัเจนเก่ียวกบัวธีิกำรทำงบญัชีท่ีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ี 
เข้ำเง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงในกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ วำ่สำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และ
ให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับ
ทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ใหข้อ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนใหแ้ก่เจำ้หน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือ
บำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีด้วยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสิน
ทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่ำง
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรม
ของตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำรมีกำร
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวม
นบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย 
ในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ ตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้น 
ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กรณีท่ีมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือ
ท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกวำ่มูลค่ำรำคำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจำกมีกำรต่อรองรำคำซ้ือ 
จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
รำยกำรบญัชี ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มกิจกำรจะถูกตดับญัชี
ออกไป รวมถึงรำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจะถูกตดับญัชีออกไปดว้ย นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรจะเปล่ียนนโยบำยกำร
บญัชีของบริษทัยอ่ยในกรณีท่ีจ  ำเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใชว้ิธีรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 12 
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2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
(ข) รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับ
กำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละหุน้ท่ีไดม้ำของมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
 

(ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่สำมำรถควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปคือกำรท่ีกลุ่มกิจกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้นใช้วิธีส่วนได้เสีย และถูกรับรู้เร่ิมแรกด้วยวิธีรำคำทุน ภำยใตว้ิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่ง
ก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำรรวมถึง
ค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวอ้ยูง่บก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
และรำยกำรเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกิน (ส่วนต ่ำกวำ่) จำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรมภำยหลงักำรไดม้ำจะแสดงในส่วนของเจำ้ของ
โดยผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำจะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ 
ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไปหำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกวำ่มูลค่ำส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมนั้น รวมถึงลูกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัอ่ืน เวน้แต่กลุ่มกิจกำรจะรับผิดชอบในหน้ีสินของบริษทัร่วม
หรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วม หรือใหค้  ำมัน่วำ่จะใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่  
หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกบัมูลค่ำ 
ตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก ำไรขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเพียงเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสีย 
ในบริษทัร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในลกัษณะเดียวกนัเวน้แต่เป็นรำยกำรท่ีมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนันั้นเกิดกำรด้อยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัร่วมจะเปล่ียนเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อให้สอดคลอ้ง 
กบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใชว้ธีิรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรง
ท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี รำยละเอียดของบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 12 
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2.4 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน 
ท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ เงินเบิกเกินบญัชีได้แสดงรวมอยู่ในเงินกูย้ืมซ่ึงแสดงอยู่ในหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
2.5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินตำมใบแจง้หน้ีหกัดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะบนัทึกเม่ือมีหลกัฐำนท่ีแจง้ชดัวำ่กลุ่มกิจกำรจะไม่สำมำรถเก็บหน้ีทั้งหมดไดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ลูกหน้ี 
ท่ีมีปัญหำทำงกำรเงิน ลูกหน้ีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะลม้ละลำย หรือมีกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรผิดสัญญำกำรช ำระเงิน 
ทำงกลุ่มกิจกำรถือเป็นขอ้บ่งช้ีว่ำลูกหน้ีกำรคำ้นั้นดอ้ยค่ำ จ  ำนวนของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชี
ของลูกหน้ีและมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บได้ มูลค่ำทำงบญัชีของลูกหน้ีจะถูกบนัทึกลดลงโดยกำรตั้งบญัชีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย เม่ือลูกหน้ีไม่สำมำรถเก็บเงินไดจ้ะ
ตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บไดภ้ำยหลงัจำกลูกหน้ีถูกตดัจ ำหน่ำยแลว้จะถูกบนัทึกหักลำ้งกบั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

2.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 
 
น ้ำมนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  วธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  วธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
วสัดุส้ินเปลือง  วธีิถวัเฉล่ียต่อหน่วย 
สินคำ้ชนิดอ่ืน  วธีิถวัเฉล่ียต่อหน่วย 
 
ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซ่ึงสินคำ้นั้น เช่น ค่ำภำษีอำกรและค่ำขนส่ง 
หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปประกอบดว้ยค่ำวตัถุดิบ ค่ำขนส่ง ค่ำแรงงำนทำงตรง 
และค่ำใชจ่้ำยกำรผลิต มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยผนัแปร
ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
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2.7 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงไม่ใช่อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน และไดถู้กจดัประเภทอยูใ่นกลุ่มสินทรัพยท์ำงกำรเงินถือไว้
เผื่อขำยซ่ึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะจ ำหน่ำยเงินลงทุนออกไปในช่วงเวลำ 
12 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มำซ่ึงเงินลงทุนบวกด้วยต้นทุนกำรได้มำ และ 
จะถูกตดัออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิในกำรไดม้ำ ซ่ึงกระแสเงินสดจำกเงินลงทุนน้ีหมดลงหรือเม่ือกลุ่มกิจกำรไดโ้อนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชน์อนัเป็นสำระส ำคญัออกไป เงินลงทุนเผื่อขำยจะถูกแสดงในงบกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยใช้ตำมรำคำเสนอซ้ือ  
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีอำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยจะรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร โดยแสดงสุทธิจำกภำษี เม่ือเงินลงทุนดงักล่ำวถูกจ ำหน่ำยหรือมีกำรดอ้ยค่ำ 
ยอดสะสมของก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีอยูใ่นส่วนของเจำ้ของ จะถูกแสดงรวมภำยใตร้ำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร ส่วนเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนเผื่อขำยจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จโดยรวมอยูใ่นรำยไดอ่ื้น ๆ เม่ือกลุ่มกิจกำรและกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์นั้น ๆ 
 

2.8 ภำษเีงนิได้และภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดแ้ละภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้
ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี 
ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดค้  ำนวณจำกหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในวนัท่ีใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำ
กฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีอำกร หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระเจำ้หนำ้ท่ี
ภำษีอำกร 
 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีบนัทึกโดยใชว้ิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำมบญัชี
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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2.8 ภำษเีงนิได้และภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี (ต่อ) 
 
อย่ำงไรก็ตำม ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะไม่รับรู้หำกเกิดจำกรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึง ณ เวลำท่ีเกิดรำยกำรเป็นคร้ังแรก  
โดยรำยกำรนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีและทำงภำษีเวน้แต่เป็นกำรรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรรวมธุรกิจ ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีก ำหนดโดยใชอ้ตัรำภำษี (และตำมกฎหมำย) ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และเป็นอตัรำท่ีคำดวำ่จะใชป้ระโยชน์เม่ือมีกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีกำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
จ  ำนวนผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรรับรู้ภำษีเงินได้รอตดับญัชีระหว่ำงผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษี 
จำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเวน้แต่จะสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำในกำรกลบัรำยกำรแสดงผลแตกต่ำงชัว่ครำวได ้และ
กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะน ำมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีต่อเม่ือภำษีเงินไดน้ั้นสำมำรถน ำมำหักกลบกนัได ้
ตำมกฎหมำย ซ่ึงถือเป็นภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดียวกนั 
 

2.9 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
(ก) ค่าสิทธิและใบอนุญาต 

 
รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงค่ำสิทธิและใบอนุญำต ไดบ้นัทึกตำมรำคำทุน ค่ำสิทธิและใบอนุญำตท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ  ำกดั 
จะแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
(5 ถึง 20 ปี)  
 

(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดบ้นัทึกตำมตน้ทุนในกำรไดม้ำและสำมำรถน ำมำใช้ไดต้ำมวตัถุประสงค ์
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรพฒันำและบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน  
 
ตน้ทุนโดยตรงในกำรจดัท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพำะเจำะจง ซ่ึงอำจให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลำเกินกว่ำหน่ึงปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึง ตน้ทุนพนกังำนท่ีท ำงำนใน
กำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น 
 
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ 
(5 ถึง 15 ปี) 
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2.10 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์รับรู้ดว้ยรำคำทุนเร่ิมแรกหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม รำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยน์ั้น อำคำรและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรก
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก เม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำและสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืนจะรับรู้
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรระหวำ่งงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น  
 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด โดยค ำนวณตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ 
ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวำ่ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์มีไม่จ  ำกดั 
 
อำคำรโรงงำนและอุปกรณ์ 3 ถึง 25 ปี 
 
ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำคำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนทนัที  
(หมำยเหตุ ขอ้ 2.11) 
 
รำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนท่ีได้รับกับรำคำตำมบัญชี และจะรวมอยู่ใน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
 
อตัรำกำรตั้ งข้ึนเป็นทุนท่ีใช้ค  ำนวณต้นทุนกำรกู้ยืมท่ีรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์เป็นอัตรำดอกเบ้ียถัวเฉล่ียของยอดเงินกู ้
ในระหว่ำงปี กรณีเงินกู้ยืมท่ีกู้มำโดยเฉพำะเพื่อกำรก่อสร้ำงสินทรัพย ์จ  ำนวนต้นทุนกำรกู้ยืมท่ีรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์
จะเป็นตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวำ่งงวดของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรน ำเงินกูด้งักล่ำวไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำว 
 

2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ซ่ึงมใิช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพยท่ี์ตอ้งค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำม
บญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืน ซ่ึงมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนคือจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้ 
เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงเป็นหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีสำมำรถ
แยกออกมำได ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะทบทวนควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้
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2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณทีีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไดเ้ช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงกลุ่มกิจกำรเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหวำ่งหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยูโ่ดย
พิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำสุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ภำยใตส้ัญญำเช่ำ 
ทำงกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
เพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีของหน้ีสินคงคำ้งของแต่ละงวด สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำย ุ
กำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือ
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 
 

2.13 เงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกเงินกูย้มืเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมสญัญำสุทธิจำกตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้มำหักจำกตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำร  และจ ำนวนเงินไถ่ถอนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ใน  
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร ตลอดระยะเวลำกำรกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ยกเวน้กลุ่มกิจกำรมีสิทธิท่ีจะผ่อนผนักำรช ำระหน้ีอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไปอีกไม่ต ่ำกว่ำ  
12 เดือนนบัจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.14 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
(ก) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มกิจกำรจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นโครงกำรจ่ำยเงินสมทบตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพยข์องกองทุนดงักล่ำวแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรและบริหำรโดยผูจ้ดักำร
กองทุน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกกลุ่มกิจกำร เงินจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น พนกังำนท่ีเร่ิม
งำนในหรือหลงัวนัท่ี 1 กนัยำยน พ.ศ. 2540 ตอ้งเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกในกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 
กลุ่มกิจกำรจดัให้มีผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ส ำหรับสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีท ำงำนถึงวยัเกษียณอำยุตำมท่ี
ก ำหนดในกฎหมำยแรงงำนไทย หน้ีสินผลประโยชน์ดงักล่ำวถูกบนัทึกตำมมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่
จะจ่ำยในอนำคตโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียท่ีมีระยะเวลำครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำโดยประมำณของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.14 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
(ข) แผนสวสัดิการเกี่ยวกับเงินบ าเหนจ็และเงินรางวลัอายงุาน 

 
กลุ่มกิจกำรได้จดัโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับพนักงำนท่ีเร่ิมงำนก่อนวนัท่ี 1 กันยำยน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้ำร่วม 
ในกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โครงกำรผลประโยชน์น้ีเป็นโครงกำรท่ีไม่มีกำรจ่ำยเงินสมทบ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนสวสัดิกำร
เก่ียวกบัเงินบ ำเหน็จและเงินรำงวลัอำยงุำน ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและกฎหมำยของประเทศไทย สิทธิของ
พนักงำนท่ีจะได้รับผลประโยชน์เหล่ำน้ีข้ึนอยู่กับอำยุกำรท ำงำนขั้นต ่ำของพนักงำน เงินเดือนคร้ังสุดท้ำยและเง่ือนไข 
ท่ีก ำหนดในแผนสวสัดิกำร 
 
หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์เหล่ำน้ีค  ำนวณจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัท ำทุก 3 ปี โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(projected unit credit method) กลุ่มกิจกำรบันทึกส ำรองผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ำยให้แก่
พนักงำนตำมกำรประมำณกำรดงักล่ำวและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงจะบนัทึกหักลำ้งกบัส ำรองผลประโยชน์สะสม จ ำนวน
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเท่ำกบัมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ค  ำนวณจำกกำรคิดลดประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย
ในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของภำระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ำยและ 
มีระยะเวลำครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำของภำระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือ 
กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ค) แผนเงินออมส าหรับพนักงาน 
 
ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัแผนเงินออมส ำหรับพนกังำนสัญชำติไทยประเภทพนกังำนประจ ำ สิทธิของพนกังำนท่ีจะ
ไดรั้บผลประโยชน์ข้ึนอยูก่บัอำยกุำรท ำงำนขั้นต ่ำของพนกังำนเป็นเวลำอยำ่งนอ้ยสำมปี และเง่ือนไขท่ีก ำหนดเก่ียวกบัสิทธิ
ในกำรถอน โดยพนกังำนจะไดรั้บสิทธิในเงินออมร้อยละ 50 เม่ืออำยุสมำชิกภำพตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และร้อยละ 100 เม่ืออำยุ
สมำชิกภำพตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป 
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2.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือเกิดภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว้อันเป็น 
ผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำยภำระผูกพันดังกล่ำว 
และสำมำรถประเมินมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหน้ีสินเป็นรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน เช่น
สญัญำประกนัภยั กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกเม่ือคำดวำ่น่ำจะไดรั้บรำยจ่ำยนั้นคืนอยำ่งแน่นอน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเพื่อใชช้ ำระหน้ีสินก่อนอตัรำทำงภำษีเพื่อท่ีสะทอ้น
กำรประเมินสถำนกำรณ์ของตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของกระแสเงินสดตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัหน้ีสินนั้น  
กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกระยะเวลำจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.16 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวกับกำรออกหุ้นใหม่สุทธิจำกภำษี แสดงเป็นรำยกำรหักจำกเงินสดรับ 
ในส่วนของทุน 
 

2.17 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทั
ด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ี
ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกิจกำร 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรหรือวนัท่ี
ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และ 
ท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำร 
ท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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2.18 กำรรับรู้รำยได้ 

 
รำยได้ถือตำมมูลค่ำยุติธรรมของเงินได้รับหรือมูลหน้ีจำกกำรขำยหรือให้บริกำรตำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของ 
กลุ่มกิจกำร จ ำนวนท่ีแสดงเป็นรำยไดเ้ป็นยอดสุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิ่ม กำรรับคืนและส่วนลด และหลงัจำกหักรำยกำรขำยภำยใน 
กลุ่มกิจกำร  
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดเ้ม่ือรำยไดน้ั้นสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ และเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกิจกำรจะไดรั้บผลประโยชน์ 
ทำงเศรษฐกิจในอนำคตและเม่ือไดบ้รรลุเง่ือนไขส ำหรับแต่ละกิจกรรมตำมท่ีไดร้ะบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 
(ก) รายได้จากการขายสินค้า 

 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำจะรับรู้เม่ือผูซ้ื้อได้รับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ โดยทัว่ไปเกิดข้ึน 
เม่ือส่งสินคำ้ 

 
(ข) รายได้จากการบริการ 

 
กลุ่มกิจกำรมีรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมของสิทธิในกำรคำ้จำกผูค้ำ้ปลีกสถำนีจ ำหน่ำยน ้ำมนั รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับรู้ใน
งวดบญัชีท่ีใหบ้ริกำร 
 

(ค) รายได้ดอกเบีย้ 
 
รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ง) รายได้เงินปันผล 
 
รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

เม่ือมีกำรแลกเปล่ียนสินคำ้ท่ีมีลกัษณะและมูลค่ำท่ีคลำ้ยคลึงกนั มูลค่ำจำกกำรแลกเปล่ียนน้ีจะไม่ถือวำ่เป็นรำยกำรท่ีก่อใหเ้กิดรำยได ้
 
2.19 เงนิอุดหนุนจำกรัฐบำล 

 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมเม่ือบริษทัมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้นและบริษทัจะ
สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีก ำหนดไว ้
 
เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยได้จะรับรู้เป็นรำยได้ในก ำไรหรือขำดทุนอย่ำงเป็นระบบตลอดระยะเวลำซ่ึงบริษทัรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บกำรชดเชย 
 
บริษทัไดแ้สดงเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ซ่ึงกคื็อเงินชดเชยจำกกองทุนน ้ำมนัเช้ือเพลิง แยกออกจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย  
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.20 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
เงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจะบนัทึกเป็นหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

 
2.21 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสินทรัพยอ่ื์น หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย 
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินอ่ืน 
นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.22 กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำร (ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน) จะแสดงถึงรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกส่วนงำนด ำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรท่ีไดรั้บกำรปันส่วนตำมมุมมองผูบ้ริหำร
อยำ่งสมเหตุสมผล 

 
3 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั และกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 
กำรประมำณกำร และกำรใชดุ้ลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง
กำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั และข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกิจกำรจดัท ำกำรประมำณกำรและก ำหนดสมมติฐำนโดยค ำนึงถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่เท่ำกบั
ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรปรับปรุงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ภำยในรอบบญัชีถดัไปอยำ่งเป็นสำระส ำคญั มีดงัน้ี 

 
ภาระผกูพันในการร้ือถอนสินทรัพย์ 
 
กลุ่มกิจกำรอำจมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนสินทรัพยแ์ละปรับสภำพให้คืนกลบัดงัเดิมเก่ียวกบัโรงงำนท่ีใชใ้นกำรผลิต เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำร 
ไม่มีควำมตั้งใจจะด ำเนินกำรร้ือถอนโรงงำนท่ีใชใ้นกำรผลิตในอนำคตอนัใกล ้กำรประมำณช่วงเวลำและปริมำณของกระแสเงินสดท ำไดย้ำก 
ดงันั้น กลุ่มกิจกำรจึงไม่ไดต้ั้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอนสินทรัพย ์เพรำะไม่สำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอน
เป็นอยำ่งมำกซ่ึงสอดคลอ้งกบัวธีิปฏิบติัในอุตสำหกรรมน้ี 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำรประกอบดว้ยธุรกิจ 2 ส่วน ดงัน้ี  
• ส่วนธุรกิจกำรกลัน่น ้ำมนัและจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ 
• ส่วนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  
 

รำยกำรระหวำ่งส่วนธุรกิจใชร้ำคำภำยใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ ท่ีใชก้บับุคคลภำยนอก 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 

กำรกลัน่น ำ้มนัและ 
จัดจ ำหน่ำยน ำ้มนั 

 
ปิโตรเคม ี

 
กลุ่มกจิกำร 

    

รวมรำยไดจ้  ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 206,195,164 33,928,415 240,123,579 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนธุรกิจ (24,214,631) (15,110,746) (39,325,377) 

รำยได ้ 181,980,533 18,817,669 200,798,202 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 3,322,975 (880,724) 2,442,251 
    

สินทรัพยถ์ำวรตำมส่วนงำน 24,218,979 1,780,743 25,999,722 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 

กำรกลัน่น ำ้มนัและ 
จัดจ ำหน่ำยน ำ้มนั 

 
ปิโตรเคม ี

 
กลุ่มกจิกำร 

    

รวมรำยไดจ้  ำแนกตำมส่วนธุรกิจ 186,666,749 26,213,893 212,880,642 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนธุรกิจ (21,099,259) (13,075,616) (34,174,875) 

รำยได ้ 165,567,490 13,138,277 178,705,767 
    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน 10,162,428 (1,310,003) 8,852,425 
    

สินทรัพยถ์ำวรตำมส่วนงำน 24,758,097 2,156,146 26,914,243 
 

5 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินสดในมือ 254,906 194,088 
เงินฝำกธนำคำร 227,742 254,081 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 482,648 448,169 
 

เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.7 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 0.7 ต่อปี) 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ลูกหน้ีกำรคำ้  6,304,249 5,078,338 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 27) (14,353) (14,413) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ  6,289,896 5,063,925 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,221,910 5,040,396 
เกินก ำหนดช ำระ:   
- ไม่เกิน 3 เดือน 53,061 22,617 
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 14,625 517 
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 

- เกินกวำ่ 12 เดือน 14,653 14,808 

 6,304,249 5,078,338 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ ขอ้ 27) (14,353) (14,413) 

 6,289,896 5,063,925 

 
7 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

น ้ำมนัดิบ 10,017,113 9,280,994 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 6,410,230 6,785,668 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,075,158 1,056,098 
วสัดุส้ินเปลือง 911,917 949,084 

สินคำ้อ่ืน 1,549 3,541 

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 18,415,967 18,075,385 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มูลค่ำ 2,494 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2560: 489 ลำ้นบำท) แสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บซ่ึงต ่ำกวำ่รำคำทุนของสินคำ้ 
 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มกิจกำรตอ้งรักษำระดบัน ้ ำมนัดิบ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมขั้นต ่ำท่ีตอ้งส ำรองไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือดงักล่ำวมีจ ำนวน 6,600 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: 6,535 ลำ้นบำท) 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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8 ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยภำษีมูลค่ำเพิ่มและเงินชดเชยขอคืนจำกรัฐบำล ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยใน 12 เดือน  
 

9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภำษีสรรพสำมิตจ่ำยล่วงหนำ้ 646,736 663,246 646,736 663,246 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้และรำยจ่ำยรอตดับญัชี 491,083 371,082 665,586 545,533 
ลูกหน้ีภำษีเงินได ้ 483,645 - 483,645 - 

อ่ืน ๆ 144,599 81,703 144,174 81,395 

 1,766,063 1,116,031 1,940,141 1,290,174 

 
10 เงนิลงทุนเผ่ือขำย 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,103,750 1,631,250 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย (หมำยเหตุ ขอ้ 22) (630,000) 472,500 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,473,750 2,103,750 
 

เงินลงทุนเผื่อขำยส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทั 
ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

11 มูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรประมำณกำรมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล 

รำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ
สงัเกตได)้ 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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11 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนเผือ่ขำย   
• ตรำสำรทุน 1,473,750 2,103,750 

 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำรไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 หรือ 3 และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำร
ประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 

12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
12.1 บริษัทย่อย 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดงัต่อไปน้ี 
 
  มูลค่ำเงนิลงทุนวธีิรำคำทุน อตัรำร้อยละของหุ้นที่ถือ 

 ชนิดของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 833 833 100.00 100.00 
   (ประเทศไทย) จ  ำกดั    และผลิตภณัฑพ์ิเศษ     
บริษทั วิสำหกิจส่งเสริมอุตสำหกรรม จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 51,484 51,484 100.00 100.00 
บริษทั ร่วมพฒันำอุตสำหกิจ จ ำกดั และบริษทัยอ่ย ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 58,939 58,939 100.00 100.00 
    - บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 3,333 3,333 99.99 99.99 
    - บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริกำรสถำนีน ้ำมนั - - - 99.99 
 
อตัรำร้อยละของหุน้ท่ีถือขำ้งตน้ไดร้วมถึงผลกระทบของกำรถือหุน้สำมญัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ทั้งน้ีไม่รวมผลกระทบของกำรถือ
หุ้นบุริมสิทธิ บริษทัมิได้ถือหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกโดยบริษทัย่อยเหล่ำน้ี แต่บริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและ 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 
 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุมไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั
กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ทั้งน้ีเป็นผลจำกกำรเสร็จส้ินของโครงกำรปรับเปล่ียนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทั ไทย ซี-
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั มำให้ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นผูด้  ำเนินกำร ณ วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้  ำกำรช ำระบญัชีเสร็จส้ินแลว้และ
ไดจ้ดทะเบียนเสร็จส้ินกำรช ำระบญัชีต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
12.2 บริษัทร่วม 

 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั ร้อยละ 20.78 บริษทัดงักล่ำวจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย 
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรขนส่งน ้ำมนัทำงท่อ  
 
กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,160,658 2,147,978 1,729,360 1,729,360 
ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วม (หมำยเหตุ ขอ้ 27) 383,621 370,414 - - 

เงินปันผลรับ (350,024) (357,734) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,194,255 2,160,658 1,729,360 1,729,360 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน และผลรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัร่วมส่วนท่ีเป็นของ
กลุ่มกิจกำรแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

สินทรัพย ์ 2,376,672 2,339,691 
หน้ีสิน (182,417) (179,033) 

สินทรัพยสุ์ทธิ  2,194,255 2,160,658 
   

รำยได ้ 745,307 727,575 
   

ก ำไรสุทธิ 383,621 370,414 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  อำคำร โรงงำน งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ และอุปกรณ์ ก่อสร้ำง รวม 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 5,019,683 60,542,710 929,332 66,491,725 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (38,583,176) - (38,583,176) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 5,019,683 21,959,534 929,332 27,908,549 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  5,019,683 21,959,534 929,332 27,908,549 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,150 1,074,738 1,076,888 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (24,207) (99,992) (221) (124,420) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,243,590 (1,243,590) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 27) - (1,946,774) - (1,946,774) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 4,995,476 21,158,508 760,259 26,914,243 

     
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 4,995,476 61,169,251 760,259 66,924,986 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (40,010,743) - (40,010,743) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,995,476 21,158,508 760,259 26,914,243 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  4,995,476 21,158,508 760,259 26,914,243 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 1,163,653 1,163,653 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (29,386) (67,807) - (97,193) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,004,644 (1,004,644) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 27) - (1,980,981) - (1,980,981) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 4,966,090 20,114,364 919,268 25,999,722 

     
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 4,966,090 61,714,388 919,268 67,599,746 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (41,600,024) - (41,600,024) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,966,090 20,114,364 919,268 25,999,722 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  อำคำร โรงงำน งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ และอุปกรณ์ ก่อสร้ำง รวม 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 675,420 60,177,439 929,331 61,782,190 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (38,132,125) - (38,132,125) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 675,420 22,045,314 929,331 23,650,065 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  675,420 22,045,314 929,331 23,650,065 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,150 1,074,738 1,076,888 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - (99,992) (221) (100,213) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,243,590 (1,243,590) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 27) - (1,946,774) - (1,946,774) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  675,420 21,244,288 760,258 22,679,966 
     

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 675,420 60,812,880 760,258 62,248,558 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (39,568,592) - (39,568,592) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 675,420 21,244,288 760,258 22,679,966 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  675,420 21,244,288 760,258 22,679,966 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 1,163,654 1,163,654 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - (67,807) - (67,807) 
โอนสินทรัพย ์ - 1,004,644 (1,004,644) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 27) - (1,980,981) - (1,980,981) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  675,420 20,200,144 919,268 21,794,832 
     

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 675,420 61,358,017 919,268 62,952,705 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (41,157,873) - (41,157,873) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 675,420 20,200,144 919,268 21,794,832 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรและกิจกำรท่ีตดัค่ำเส่ือมรำคำครบตำม
อำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยงัคงใช้งำนอยู่มีมูลค่ำ 11,615 ล้ำนบำท และ 11,288 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2560: มูลค่ำ 11,508 ล้ำนบำท  
และ 11,180 ลำ้นบำท) 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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13 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือจำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วำ่ตอ้งถูกเวนคืนท่ีดินแปลงหน่ึงเพื่อก่อสร้ำง
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม โดยรำคำมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดินท่ีไดถู้กเวนคืนไปแลว้และส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูบ่นท่ีดินแปลงนั้นมีมูลค่ำทั้งส้ิน  
33 ลำ้นบำท และค่ำทดแทนท่ีดินจำกกำรเวนคืนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 33 ลำ้นบำท ทั้งน้ีทำงกลุ่มบริษทัจะยืน่อุทธรณ์เพื่อ
เรียกร้องใหท้ำง รฟม.พิจำรณำจ่ำยค่ำทดแทนท่ีดินจำกกำรเวนคืนเพิ่มเติม ซ่ึงขณะน้ีผลของกำรพิจำรณำยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 

 
14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรม ค่ำสิทธิ  
 คอมพวิเตอร์ และใบอนุญำต รวม 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 657,916 802,047 1,459,963 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (608,309) (715,051) (1,323,360) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 49,607 86,996 136,603 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 49,607 86,996 136,603 
ซ้ือสินทรัพย ์ 40,080 - 40,080 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 27) (4,701) (22,447) (27,148) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 84,986 64,549 149,535 
    

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 697,996 802,047 1,500,043 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (613,010) (737,498) (1,350,508) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 84,986 64,549 149,535 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 84,986 64,549 149,535 
ซ้ือสินทรัพย ์ 41,065 - 41,065 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 27) (7,195) (22,447) (29,642) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 118,856 42,102 160,958 
    

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 706,609 802,047 1,508,656 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (587,753) (759,945) (1,347,698) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 118,856 42,102 160,958 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกในตน้ทุนขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ทั้งน้ีข้ึนกบัลกัษณะของสินทรัพย ์



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี - สุทธิ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี:     
- คำดวำ่จะใชป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 174,328 175,221 174,328 175,221 
- คำดวำ่จะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ระยะเวลำ 12 เดือน 650,505 750,762 536,922 643,828 

 824,833 925,983 711,250 819,049 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี:     
- คำดวำ่จะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ระยะเวลำ 12 เดือน (287,550) (413,550) (287,550) (413,550) 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี-สุทธิ 537,283 512,433 423,700 405,499 

 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวตำมวิธีหน้ีสิน โดยใชอ้ตัรำภำษีตำมกฎหมำยท่ีคำดว่ำจะก ำหนดใหใ้ชใ้นแต่ละช่วงเวลำ
เม่ือมีกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีหรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ควำมเคล่ือนไหวของบญัชีภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 512,433 1,737,766 405,499 1,628,783 
รำยกำรท่ีบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ ขอ้ 25) (80,711) (1,189,779) (87,360) (1,187,730) 
รำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   (หมำยเหตุ ขอ้ 22) 105,561 (35,554) 105,561 (35,554) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 537,283 512,433 423,700 405,499 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
ควำมเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี ซ่ึงยงัมิไดมี้กำรหกักลบลบกนั ส ำหรับหน่วยงำนภำษีเดียวกนั 
มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม 

   รำยกำรทีบ่ันทกึ  
 ณ วนัที ่ รำยกำรทีบ่ันทกึ ในส่วนของ ณ วนัที ่
 1 มกรำคม ในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560  หรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเส่ือมรำคำ 157,769 (88,512) - 69,257 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 638,391 22,645 58,946 719,982 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมยกมำ 1,110,331 (1,110,331) - - 
อ่ืนๆ 150,325 (13,581) - 136,744 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,056,816 (1,189,779) 58,946 925,983 
     

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย (319,050) - (94,500) (413,550) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (319,050) - (94,500) (413,550) 

 
 งบกำรเงนิรวม 

   รำยกำรทีบ่ันทกึ  
 ณ วนัที ่ รำยกำรทีบ่ันทกึ ในส่วนของ ณ วนัที ่
 1 มกรำคม ในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561  หรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเส่ือมรำคำ 69,257 (87,799) - (18,542) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 719,982 15,834 (20,439) 715,377 
อ่ืนๆ 136,744 (8,746) - 127,998 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 925,983 (80,711) (20,439) 824,833 
     

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย (413,550) - 126,000 (287,550) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (413,550) - 126,000 (287,550) 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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15 ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี - สุทธิ (ต่อ) 
 

ควำมเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี ซ่ึงยงัมิไดมี้กำรหกักลบลบกนั ส ำหรับหน่วยงำนภำษีเดียวกนั 
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   รำยกำรทีบ่ันทกึ  
 ณ วนัที ่ รำยกำรทีบ่ันทกึ ในส่วนของ ณ วนัที ่
 1 มกรำคม ในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560  หรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเส่ือมรำคำ 157,769 (88,512) - 69,257 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 638,393 22,645 58,946 719,984 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมยกมำ 1,110,331 (1,110,331) - - 
อ่ืนๆ 41,340 (11,532) - 29,808 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,947,833 (1,187,730) 58,946 819,049 
     

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย (319,050) - (94,500) (413,550) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (319,050) - (94,500) (413,550) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   รำยกำรทีบ่ันทกึ  
 ณ วนัที ่ รำยกำรทีบ่ันทกึ ในส่วนของ ณ วนัที ่
 1 มกรำคม ในก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561  หรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ค่ำเส่ือมรำคำ 69,257 (87,799) - (18,542) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 719,984 15,832 (20,439) 715,377 
อ่ืนๆ 29,808 (15,393) - 14,415 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 819,049 (87,360) (20,439) 711,250 
     

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย (413,550) - 126,000 (287,550) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (413,550) - 126,000 (287,550) 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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16 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและรำยจ่ำยรอตัดบัญชี 
 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้และรำยจ่ำยรอตดับญัชีส่วนใหญ่เป็นค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ระยะยำวส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและรำยจ่ำยรอตดับญัชีส ำหรับ
โปรแกรมส่งเสริมกำรตลำด 
 

17 เงนิกู้ยืมจำกสถำบนัทำงกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ส่วนหมุนเวยีน   
เงินเบิกเกินบญัชี  4,767 18,478 
เงินกูย้มืระยะสั้น 4,792,000 3,053,000 
ตัว๋แลกเงิน 499,422 - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,400,000 900,000 

 6,696,189 3,971,478 
ส่วนไม่หมุนเวยีน   
เงินกูย้มืจำกธนำคำร  1,200,000 1,100,000 

 7,896,189 5,071,478 

 
เงินกูย้ืมจำกธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น และตัว๋แลกเงิน เป็นเงินกูย้มืประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำม
อตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2561 มีอตัรำดอกเบ้ียอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 1 และร้อยละ 3 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี)  
 
เงินกูย้มืระยะสั้น 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นประกอบดว้ยเงินกูย้มืแบบหมุนเวียนจำกธนำคำร (เงินกูย้ืมประเภทท่ีมีก ำหนดช ำระคืนไม่เกิน 1 วนั และตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีมี
ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 3 เดือน)  



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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17 เงนิกู้ยืมจำกสถำบนัทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
เงินกูย้มืระยะยำว 
 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร มีดงัต่อไปน้ี 
 
- วงเงินกูย้ืมจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 5 ปี โดยบริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมน้ีเต็มจ ำนวนในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีก ำหนด

ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้มืน้ีมี
อตัรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 200 ลำ้นบำท 
ซ่ึงจะถึงก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจ  ำนวน 

 
- วงเงินกู้ยืมจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี โดยบริษทัได้เบิกถอนเงินกู้ยืมน้ีเต็มจ ำนวนในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีก ำหนด 

ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงินกูย้มืน้ีมี
อตัรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 400 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 200 ลำ้นบำท 

 

- วงเงินกูย้ืมจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 3 ปี โดยบริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมน้ีเต็มจ ำนวนในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีก ำหนด
ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้มืน้ีมี
อตัรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 
ซ่ึงจะถึงก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจ  ำนวน 
 

- วงเงินกู้ยืมจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 3 ปี โดยบริษทัได้เบิกถอนเงินกู้ยืมน้ีเต็มจ ำนวนในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีก ำหนด 
ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2564 วงเงินกูย้ืมน้ีมี 
อตัรำดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระในปี พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 

 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำวในแต่ละปี ไดแ้สดงถึงมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมอยำ่งสมเหตุสมผล และเงินกูย้ืม
ทั้งหมดเป็นเงินบำท 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ไม่เกิน 1 ปี 1,400,000 900,000 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,200,000 1,100,000 

 2,600,000 2,000,000 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 2,632,377 2,064,658 2,619,539 2,064,193 
เจำ้หน้ีค่ำภำษีอ่ืน 3,456,993 3,100,677 3,456,993 3,100,677 
เจำ้หน้ีอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 905,486 882,478 905,474 882,475 

 6,994,856 6,047,813 6,982,006 6,047,345 

 
เจำ้หน้ีค่ำภำษีอ่ืน เป็นเจำ้หน้ีภำษีสรรพสำมิต ซ่ึงเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ 
 

19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน   
     หน้ีสินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 3,579,580 3,600,991 
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 296,444 278,926 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ (102,193) 294,728 
 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัของผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้นระหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 3,600,991 3,192,612 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 179,561 161,428 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 116,883 117,498 

 3,897,435 3,471,538 
   

กำรวดัมูลค่ำใหม่รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
   (หมำยเหตุ 22)   
     ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง   
          ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 43,317 
     (ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง   
          สมมติฐำนทำงกำรเงิน (70,730) 158,244 
     (ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ (31,463) 93,167 

 (102,193) 294,728 
   

จ่ำยช ำระเงินจำกโครงกำรผลประโยชน์จ่ำย (215,662) (165,275) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 3,579,580 3,600,991 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี  
 

- ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 851,261 840,583 

- ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,728,319 2,760,408 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 3,579,580 3,600,991 
 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 
 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติร้อยละ 0.5  กำรลดลงของข้อสมมตร้ิอยละ 0.5 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อตัรำคิดลด   ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 3.50 ลดลงร้อยละ 3.78 ลดลงร้อยละ 4.39 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.01 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.42 
อตัรำกำรเพิม่ข้ึนของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.00 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.87 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.12 ลดลงร้อยละ 3.69 ลดลงร้อยละ 3.91 
 
อตัรำคิดลดท่ีใชอ้ำ้งอิงมำจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล โดยมีระยะเวลำกำรถือครองใกลเ้คียงกบัระยะเวลำของหน้ีสินผลประโยชน์
พนักงำน อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนถูกน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำปัจจยัด้ำนต่ำง ๆ ของตลำด เช่น กำรคำดกำรณ์อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนของตลำดและ 
ขอ้สมมติฐำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอตัรำเงินเฟ้อ 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดค้ำดวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำเงินเดือนท่ีคำดวำ่จะเพิ่มข้ึน เน่ืองจำกอตัรำดงักล่ำวเป็นผลมำจำกขอ้มูลในอดีต 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ี
ก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน  
 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงในหลำย ๆ ด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนท่ีก ำหนดไวโ้ดยควำมเส่ียงท่ีมีนัยส ำคญัคือกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร ซ่ึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีลดลงจะท ำให้หน้ีสินของ
โครงกำรเพิ่มสูงข้ึน  
 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่มีกำรคิดลด : 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

- นอ้ยกวำ่ 1 ปี 135,486 157,275 
- ระหวำ่ง 1-2 ปี 95,023 136,365 
- ระหวำ่ง 2-5 ปี 599,755 350,057 

- เกินกวำ่ 5 ปี 6,067,924 6,338,307 

 6,898,188 6,982,004 
 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

 ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น    
 (ล้ำนหุ้น) หุ้นสำมญั ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น รวม 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 3,461 17,075,181 4,031,711 21,106,892 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 หุ้นสำมัญจดทะเบียนมีจ ำนวน 3,468 ล้ำนหุ้น ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 4.9338 บำท  
หุน้สำมญัท่ีออกทั้งหมดไดรั้บช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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21 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 892,168 653,243 
จดัสรรระหวำ่งปี 108,733 238,925 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  1,000,901 892,168 

 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัหักส่วน 
ของขำดทุนสะสมยกมำจนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำไปจดัสรรได ้

 
22 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 

 
กำรเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 897,244 755,026 899,424 757,206 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน     
   (หมำยเหตุขอ้ 19) 102,193 (294,728) 102,193 (294,728) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย     
   (หมำยเหตุขอ้ 10) (630,000) 472,500 (630,000) 472,500 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ      

   ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (หมำยเหตุขอ้ 15) 105,561 (35,554) 105,561 (35,554) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  474,998 897,244 477,178 899,424 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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23 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

  งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้   198,321,801 176,634,803 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร   736,711 721,591 

   199,058,512 177,356,394 

 
24 ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมประเภท 
 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยบำงรำยกำรท่ีรวมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนสำมำรถแยกตำมประเภทไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปสุทธิ 358,370 (465,744) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 186,257,765 158,925,586 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 13 และ 14) 2,010,623 1,973,922 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,748,799 1,631,557 

 
25 ภำษเีงนิได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภำษเีงนิได้งวดปัจจุบนั :     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี 352,493 518,841 351,222 517,301 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน (4,246) (6,482) (4,326) (7,884) 

รวมภำษเีงนิได้งวดปัจจุบนั 348,247 512,359 346,896 509,417 
     

ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี :     

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับปี (หมำยเหตุขอ้ 15) 80,711 1,189,779 87,360 1,187,730 

รวมภำษีเงนิได้รอตดับญัชี 80,711 1,189,779 87,360 1,187,730 
     

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 428,958 1,702,138 434,256 1,697,147 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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25 ภำษเีงนิได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดท่ี้ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มกิจกำรและกิจกำรท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีเก่ียวขอ้งมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรก่อนภำษี 2,654,884 8,990,527 2,608,912 8,960,969 
     

ภำษีเงินไดค้  ำนวณจำกอตัรำภำษีในประเทศ 530,977 1,798,105 521,782 1,792,194 
ผลกระทบ :     
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (94,060) (91,728) (79,567) (90,808) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัไดใ้นทำงภำษี 4,125 4,250 4,125 4,250 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัเพิ่มไดใ้นทำงภำษี (12,084) (8,489) (12,084) (8,489) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 428,958 1,702,138 434,256 1,697,147 

 
26 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกใน
ระหวำ่งปี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 2,225,164 7,287,621 2,174,656 7,263,822 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 3,461 3,461 3,461 3,461 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.64 2.11 0.63 2.10 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำในระหวำ่งปีท่ีเสนอรำยงำนดงันั้นจึงไม่มีกำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรับลด 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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27 ข้อมูลกระแสเงนิสด 
 

27 (ก) กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 2,654,884 8,990,527 2,608,912 8,960,969 
รำยกำรปรับปรุง :     
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ ขอ้ 13) 1,980,981 1,946,774 1,980,981 1,946,774 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ ขอ้ 14) 29,642 27,148 29,642 27,148 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (หมำยเหตุ ขอ้ 6) (60) (4,286) (60) (4,286) 
กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเพื่อแสดงมูลค่ำสุทธิ     
  ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 197,907 6,910 197,907 6,910 
ขำดทุนจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 56,484 66,524 52,022 87,517 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม (หมำยเหตุ ขอ้ 12) (383,621) (370,414) - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย (9,012) (6,080) (193,718) (181,591) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 245,848 371,717 245,928 371,941 
รำยไดเ้งินปันผล (56,700) (54,900) (410,724) (415,834) 
(ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้จำกอตัรำแลกเปล่ียน      
   เงินตรำต่ำงประเทศสุทธิ (96,593) 204 (96,593) 204 
     

กำรเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้ (1,228,373) (551,261) (1,228,373) (551,261) 
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (50) 30 - 1,219 
   สินคำ้คงเหลือ (538,489) (834,660) (538,489) (834,660) 
   ลูกหน้ีอ่ืน (1,493,096) (418,093) (1,493,096) (418,093) 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (650,032) (58,065) (649,967) (71,339) 
   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้และรำยจ่ำยรอตดับญัชี (478,221) (291,896) (272,966) (112,391) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,300 51,364 17,300 51,362 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,068,788 2,073,790 2,056,749 2,078,133 
   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,750,128 564,230 1,756,872 573,012 
   ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (486,577) - (487,036) - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 80,782 113,652 80,782 113,652 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,751 (5,243) 1,751 (5,243) 

เงนิสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,663,671 11,617,972 3,657,824 11,624,143 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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27 ข้อมูลกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 
ในงบกระแสเงินสด ส่ิงตอบแทนจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำตำมบญัชี  97,193 124,420 67,807 100,213 

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (56,484) (66,524) (52,022) (87,517) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 40,709 57,896 15,785 12,696 

 
27 (ข) รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหำเงนิ 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด   
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 245,758 385,986 

 
27 (ค) กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม 

 เงนิกู้ยืมทีค่รบก ำหนด 
ภำยใน 1 ปี 

เงนิกู้ยืมทีค่รบก ำหนด 
หลงัจำก 1 ปี 

 
รวม 

    

หนีสิ้น ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 13,569,341 9,400,000 22,969,341 
กระแสเงินสด (2,642,724) (8,000,000) (10,642,724) 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดอ่ืน (2,380,226) 2,400,000 19,774 

หนีสิ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 8,546,391 3,800,000 12,346,391 

    
กระแสเงินสด 4,673,974 (1,700,000) 2,973,974 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดอ่ืน 524,985 (500,000) 24,985 

หนีสิ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 13,745,350 1,600,000 15,345,350 

 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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27 ข้อมูลกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 
27 (ค) กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (ต่อ) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 เงนิกู้ยืมทีค่รบก ำหนด 
ภำยใน 1 ปี 

เงนิกู้ยืมทีค่รบก ำหนด 
หลงัจำก 1 ปี 

 
รวม 

    

หนีสิ้น ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 13,582,633 9,401,558 22,984,191 
กระแสเงินสด (2,646,213) (7,999,810) (10,646,023) 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดอ่ืน (2,380,226) 2,400,000 19,774 

หนีสิ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 8,556,194 3,801,748 12,357,942 

    
กระแสเงินสด 4,665,089 (1,700,548) 2,964,541 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดอ่ืน 524,985 (500,000) 24,985 

หนีสิ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 13,746,268 1,601,200 15,347,468 

 
28 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัของธนำคำรใหแ้ก่บุคคลภำยนอก ซ่ึงเกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติ เป็นจ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 77 ลำ้นบำท) กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มีหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนจำกกำร 
ค ้ำประกนักบัธนำคำรน้ี 
 

29 ภำระผูกพนั 
 
ภาระผกูพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 666 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: 361 ลำ้นบำท) 
 
ภาระผกูพันภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเช่ำท่ีดินหลำยแห่งเพื่อใชใ้นกำรให้บริกำรขำยปลีก โดยเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิก ซ่ึงมีระยะเวลำเช่ำ 
อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 15 ปี ถึง 30 ปี สญัญำเช่ำส่วนใหญ่สำมำรถต่ออำยขุองสญัญำไดเ้ม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำในรำคำตลำด ณ วนัสุดทำ้ยของอำยสุญัญำ 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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29 ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไม่เกิน 1 ปี 164,551 163,441 169,085 163,441 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 697,251 599,800 886,846 599,800 
เกิน 5 ปีข้ึนไป 1,132,103 930,349 5,222,965 930,349 

 1,993,905 1,693,590 6,278,896 1,693,590 

 
30 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ 

 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงด้ำนตลำด (รวมถึง รำคำตลำดของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  
อตัรำแลกเปล่ียนเงิน และควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง และควำมเส่ียงดำ้นทุน 
 
30.1 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

 
(ก) ความเส่ียงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรอำจไดรั้บผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกควำมผนัผวนและวงจรของรำคำตลำดของ
น ้ ำมนัดิบ ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได ้เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีขนำดใหญ่
และด ำเนินธุรกิจดำ้นปิโตรเลียมมำยำวนำน กลุ่มกิจกำรมีควำมเช่ือมัน่ว่ำควำมเส่ียงจำกรำคำตลำดของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
ดงักล่ำวจะอยูใ่นระดบัปำนกลำง ทั้งน้ี กลุ่มกิจกำรไม่มีนโยบำยใชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเส่ียง 
 

(ข) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนจำกหลำยสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั 
กำรซ้ือสินคำ้และกำรขำยส่งออกไปต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มีรำยกำรเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ ส่วนกำรขำยภำยในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบำทจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจำกควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรไม่มีเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ทั้งน้ีแนวปฏิบติัของกลุ่มกิจกำร
หำ้มมิใหมี้กำรเกง็ก ำไรเก่ียวกบัอตัรำแลกเปล่ียน 
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30 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (ต่อ) 
 
30.1 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 

 
(ค) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยท่ี์มีดอกเบ้ีย ซ่ึงมีจ  ำนวนเงินอนัเป็นสำระส ำคญั ดงันั้น รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกู้ยืมซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ียลอยตัว เป็นควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใน 
กลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรรักษำระดับสัดส่วนกำรกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้กลุ่มกิจกำรมี 
สภำพคล่องสูงท่ีสุดในขณะท่ีตน้ทุนกำรกูย้มืต ่ำท่ีสุด  

 
30.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือตำมหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกิจกำร ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ รวมถึงลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระและรำยกำรท่ีไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้
สินเช่ือในส่วนของยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีควำมเส่ียงต ่ำ เน่ืองจำกควำมมัน่คงโดยรวมของกลุ่มกิจกำร เอก็ซอนโมบิล 
 
ในส่วนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กลุ่มกิจกำรจะฝำกเงินกบัธนำคำรท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถืออยำ่งต ่ำในระดบั BBB- หรือ
เทียบเท่ำ 
 
กำรประเมินควำมเส่ียงของลูกค้ำได้ด ำเนินกำรภำยในบริษทั  โดยพิจำรณำถึงสถำนะทำงกำรเงิน ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ 
ประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัอ่ืน ระดบัควำมเส่ียงของลูกคำ้แต่ละรำยถูกก ำหนดโดยใช้ผลจำกกำรประเมินภำยในของบริษทั 
ซ่ึงก ำหนดโดยฝ่ำยบริหำร ส ำหรับลูกคำ้แต่ละรำยจะถูกจดัประเภทควำมเส่ียงภำยใตแ้นวทำงปฏิบติัท่ีก ำหนดข้ึนภำยในกลุ่มกิจกำร 
ตั้งแต่ระดบัควำมเส่ียงต ่ำมำกถึงควำมเส่ียงสูงมำก กำรจดัประเภทควำมเส่ียงนั้นไดส้ะทอ้นถึงควำมเส่ียงในกำรผิดนดัช ำระหน้ีของลูกคำ้ 
และเพื่อใหค้ลำ้ยคลึงกบักำรจดัประเภทควำมเส่ียงท่ีก ำหนดโดยองคก์รภำยนอก 
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30 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (ต่อ) 
 

30.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกิจกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดขั้นต ่ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน  
อีกทั้ งกลุ่มกิจกำรยงัจดัให้มีวงเงินสินเช่ือแบบผูกมัดและวงเงินสินเช่ือแบบไม่ผูกมัดจำกทั้ งธนำคำรและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมตอ้งกำรกระแสเงินสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงินประจ ำปี รวมถึงแผนกำรเงินประจ ำปีส ำหรับปีต่อไปได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำให้เสร็จส้ินแลว้ เพื่อให้ควำมมัน่ใจว่ำกำรประมำณกำรส ำหรับควำมตอ้งกำรในอนำคตจะมีกำรจดัหำวงเงินสินเช่ือ
อยำ่งเหมำะสม 
 
ปัจจุบนักลุ่มกิจกำรมีแหล่งกูย้ืมเงินอย่ำงพอเพียง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีสินเช่ือแบบไม่มีขอ้ผูกมดัจ ำนวน 
83,251 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: 88,410 ลำ้นบำท) นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรยงัไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยใ์ห้เสนอขำยตัว๋แลกเงินแบบหมุนเวียนจ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดใ้ช้
วงเงินไป 500 ลำ้นบำท 
 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอำจเพิ่มข้ึนถำ้ลูกคำ้ไม่สำมำรถจ่ำยหน้ีคืนให้กบักลุ่มกิจกำรภำยใตร้ะยะเวลำกำรช ำระหน้ี เพื่อจดักำร 
กบัควำมเส่ียง กลุ่มกิจกำรมีกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเงินของลูกคำ้เป็นระยะ  ๆ และอำจจะร้องขอให้ลูกคำ้บำงรำยวำง
หนงัสือค ้ำประกนัจำกธนำคำรหรือเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืนท่ีคลำ้ยคลึงกนัดงักล่ำว 
 

30.4 ควำมเส่ียงด้ำนทุน 
 
กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีจะบริหำรทุนเพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และสำมำรถให้ผลประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในอนำคตกลุ่มกิจกำรอำจจะปรับจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อให้สำมำรถมีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม  
กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรท ำแผนทำงกำรเงินประจ ำปี เพื่อประมำณกำรเงินปันผลทั้งในปัจจุบนัและอนำคตทุกปี 

 
31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้ร้อยละ 65.43 จำกบริษทั เอก็ซอนโมบิล อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง อิงค ์และ 
ร้อยละ 0.56 จำก บริษทัอ่ืนในเครือ เอก็ซอนโมบิล กรุ๊ป เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  
 
กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดย บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลด้ิง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 65.99 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยบริษทัท่ีมีอ ำนำจควบคุมสูงสุดคือ บริษทั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงจดัตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ นอกจำกนั้นจ ำนวนหุน้ร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวำยภุกัษ ์1 ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งโดยกระทรวงกำรคลงัโดยจ ำนวน
หุน้ส่วนท่ีเหลือถูกถือโดยสถำบนัและนกัลงทุนรำยยอ่ย  
 
กองทุนรวมวำยุภกัษ์1ไดซ้ื้อหุ้นจำกกระทรวงกำรคลงัทั้งหมดในวนัท่ี 15 กนัยำยน พ.ศ. 2553 จ  ำนวนหุ้นท่ีเหลือถือโดยสถำบนัต่ำง ๆ และ 
นกัลงทุนรำยยอ่ยจ ำนวนมำก เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส ำคญัไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 12 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
(ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร:   

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 13,612,662 14,741,354 

 13,612,662 14,741,354 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัใช้เกณฑ์รำคำตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรขำยน ้ ำมนัปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

 
(ข) ซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ซ้ือสินคำ้จำก:   
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 131,151,097 104,531,357 
รับบริกำรจำก:   

- บริษทัร่วม 805,726 839,723 

 131,956,823 105,371,080 

 
กำรซ้ือสินคำ้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นกำรซ้ือน ้ำมนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี กำรรับบริกำรจำก
บริษทัร่วมเก่ียวขอ้งกบักำรใชท่้อน ้ำมนัส ำหรับกำรส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มกิจกำร กำรซ้ือสินคำ้และบริกำรใชเ้กณฑร์ำคำตลำด 

 
(ค) ค่ำใช้จ่ำย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยให:้     
- บริษทัยอ่ย - - 218,133 189,941 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,005,433 2,979,950 3,001,166 2,975,182 

 3,005,433 2,979,950 3,219,299 3,165,123 

 
ค่ำใชจ่้ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรสนบัสนุนโดยเรียกเกบ็ในรำคำทุนหรือรำคำทุนบวกส่วนเพิ่ม 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(ง) ต้นทุนทำงกำรเงนิ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ดอกเบ้ียรับจำก:     
- บริษทัยอ่ย - - 184,706 175,512 

 - - 184,706 175,512 
     

ดอกเบ้ียจ่ำยให:้     
- บริษทัยอ่ย - - 80 224 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 151,849 242,850 151,849 242,850 

 151,849 242,850 151,929 243,074 

 
ดอกเบ้ียจ่ำยก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลำด ณ เวลำท่ีไดมี้กำรท ำสญัญำกูย้มืเงิน 
 

(จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 71,869 77,267 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 18,565 28,507 

 90,434 105,774 

 
ขอ้มูลขำ้งตน้จดัท ำข้ึนตำมกฎเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำรส่ีรำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูจ้ดักำรทุกคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(ฉ) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรขำย ซ้ือสินค้ำ บริกำรและค่ำใช้จ่ำย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 47,803 45,483 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 50 - - - 

 50 - 47,803 45,483 
     

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
- บริษทัยอ่ย - - 14,868 8,180 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 9,995,379 8,354,556 9,995,286 8,354,446 

 9,995,379 8,354,556 10,010,154 8,362,626 
 

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เก่ียวกบัดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ ขอ้ 31 ช) 
 

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัแสดงถึงยอดเจำ้หน้ีสุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยน ้ ำมนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีซ่ึงมีระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 

 

(ช) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่:     
- บริษทัยอ่ย - - 3,035,705 2,887,873 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ได ้ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,887,873 2,748,600 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึน 192,534 162,521 

เงินใหกู้ย้มืจ่ำยคืน (44,702) (23,248) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 3,035,705 2,887,873 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั ดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืค  ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส ำหรับลูกคำ้
ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ส่วนหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 918 9,803 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,749,161 2,274,913 4,749,161 2,274,913 
 4,749,161 2,274,913 4,750,079 2,284,716 
     

เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงครบก ำหนด 
    

   ช ำระภำยใน 1 ปี จำก:     

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
 7,049,161 4,574,913 7,050,079 4,584,716 
     

ส่วนไม่หมุนเวยีน 
    

เงินกูย้มืระยะยำวจำก:     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,200 1,748 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 400,000 2,700,000 400,000 2,700,000 

 400,000 2,700,000 401,200 2,701,748 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ได ้ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 7,274,913 14,949,571 7,286,464 14,964,421 
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึน 7,851,639 1,961,237 7,856,080 1,966,941 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งงวด (7,677,391) (9,635,895) (7,691,265) (9,644,898) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 7,449,161 7,274,913 7,451,279 7,286,464 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

- เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ ส้ินเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 มีจ  ำนวน 2,234 ลำ้นบำท เงินกู้ยืม
ดงักล่ำวมีวงเงิน 12,000 ลำ้นบำท 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภำยใตส้ัญญำกูย้มืและฝำกเงินแบบเดินสะพดั ณ ส้ินเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2561  
มีจ  ำนวน 2,515 ลำ้นบำท 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืน 
ท่ีแน่นอนและดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส ำหรับลูกค้ำชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  
ปรับดว้ยส่วนต่ำง หรืออตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับดว้ยส่วนต่ำง 



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
(จ  ำนวนเงินเป็นหน่วยพนับำทนอกจำกจะกล่ำวไวเ้ป็นหน่วยอ่ืน) 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
(ซ) เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ประกอบดว้ย 
 
- เงินกูย้ืมจ ำนวน 7,000 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท 
ซ่ึงจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจ  ำนวน 

 
- เงินกู้ยืมจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

รวมทั้ งส้ิน 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 800 ลำ้นบำท  
ซ่ึงมีส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 400 ลำ้นบำท 

 
- เงินกูย้ืมจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 3 ปี เร่ิมกู้ยืมในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

รวมทั้งส้ิน 12 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนงวดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดว้ยส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 500 ลำ้นบำท  
ซ่ึงจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจ  ำนวน 

 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ำนวณมำจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส ำหรับลูกคำ้ชั้นดีของธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกดั (มหำชน) ปรับดว้ยส่วนต่ำง หรืออตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ปรับดว้ยส่วนต่ำง 
 
ก ำหนดช ำระคืนของเงนิกู้ยืมระยะยำวกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไม่เกิน 1 ปี 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 400,000 2,700,000 401,200 2,701,748 

 2,700,000 5,000,000 2,701,200 5,001,748 

 
32 เงนิปันผลจ่ำย 

 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีมีมติโดยเสียงขำ้งมำกอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญัส ำหรับปี พ.ศ. 2560 
ในอตัรำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,461 ลำ้นบำท และบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบริษทัฯอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
692 ลำ้นบำท และบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
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